
Ledenadministratie

Aanmeldingsformulier 2021-2022

Onder vermelde persoon is in het bezit van een geldig zwemdiploma  A & B JA / NEE *doorhalen wat niet van toepassing is

*De trainers(sters) beoordelen of het kind voldoende zwemvaardigheid heeft, i.v.m. veiligheid kan hij/zij geweigerd worden

Achternaam : Voorletters : Nationaliteit:  

Roepnaam : Geslacht : M / V * Geboortedatum:

Geboorteplaats : Adres:

Postcode : Woonplaats :

Telefoonnr. :  Mobielnr. :

E-mail :

Ik meld mij aan voor; Ben je eerder lid geweest van Triton Putten?

Sterrenplan tot 12 jaar

Zwemmen - 18 jaar Zo ja, Wanneer is het lidmaatschap beëindigd

Zwemmen +18 jaar

Waterpolo  -18 jaar Eerder lid geweest van een andere zwemvereniging? ja / nee  *

Waterpolo +18 jaar

Masterzwemmen + 20 jaar Zo ja, Naam van de vereniging

Trimzwemmen

In welke plaats :

*aankruisen wat van toepassing is.

Wanneer is het lidmaatschap beëindigd :

Het verenigingsjaar van Triton Putten loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

Nieuwe leden dienen de vereniging te machtigen (Formulier met handtekening opsturen naar ledenadministratie!)

Het lidmaatschap gaat in zodra bij de ledenadministratie het volledig ingevulde aanmeldingsformulier is ingeleverd.

Met deze aanvraag gaat u akkoord met de privacy policy en gedragsregels van Triton Putten (zie website; tritonputten.nl/triton-putten/privacy)

Totdat het kind 18 jaar is, verloopt het contact via de ouders.

N.B.  De statuten staan op onze website vermeld.  

Opzegging van het lidmaatschap dient ten minste één betalingstermijn (3 maanden) van te voren gedaan worden,

Waterpoloërs dienen voor 1 april op te zeggen. (Dit i.v.m. de indeling van de teams voor het nieuwe seizoen)

Opzeggingen dienen altijd schriftelijk bij de ledenadministratie aangeven te worden.

Datum : Handtekening :

 
( Voor minderjarigen geldt ouders of verzorgers )  

verschuldigde bedragen af te schrijven van (naam lid):

IBAN rekeningnummer

Ten name van

Adres

Postcode en plaats

Datum Handtekening 

 

06

Zwem & Poloclub Triton Putten 60 JAAR 1958-2018

Da Costastraat 33

3881 JD Putten

0341-352515Telefoon

 

Ondergetekende verleent hierbij tot ( schriftelijke ) wederopzegging machtiging aan Triton Putten

(Incassant ID NL78ZZZ40094256000) om van ondergenoemde rekening de contributie- en andere
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Vervolg inschrijfformulier Triton Putten.

Contributie bedragen 2021:

Afdeling Leeftijd Jaar Kwartaal Opmerking

Sterrenplan tot 12 jaar

Wedstrijdzwemmen tot 18 jaar

Wedstrijdzwemmen 18 +

Waterpolo tot 18 jaar incl. startnummer

Waterpolo 18 + € 78,55

De leeftijd wordt elk seizoen bepaald op 1 januari.
Nieuwe leden dienen een pasfoto toe te voegen, dit i.v.m. aanvraag van een startnummer bij KNZB.

Inschrijfgeld éénmalig

Ledenadministratie

t.a.v. van M.F. ter Wal

Da Costastraat 33

3881 JD Putten

0341 352515
*doorhalen wat niet van toepassing is

In te vullen door de penningmeester In te vullen door de ledenadministratie

Lidnummer : (indien bekend) KNZB aangemeld :

Penn. Verwerkt :

Soort lid : Sterrenplan Zwemmen -18 Zwemmen 18+

Mail verzonden welkom :

 Waterpolo -18 Waterpolo 18+ Masterzwemmen cc naar PC/ZC/SP

€ 54,65

 

60 JAAR 1958-2018

incl. startnummer

€ 7,50

€ 218,60

€ 218,60

€ 314,20

€ 218,60

€ 314,20

€ 54,65

€ 78,55 incl. startnummer

 

 

 incl. startnummer€ 54,65
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